manifest
Vrijwillige zorg, hulp en ondersteuning:
een onmisbaar kapitaal

Onschatbaar uniek
Nederland heeft een sterke traditie van vrijwilligerswerk.
Daar zijn we trots op. Zeker 1 miljoen vrijwilligers zijn het
nodige steuntje in de rug van mensen in een kwetsbare
situatie. We zetten ons in voor de ondersteuning van
een ander. We hebben aandacht voor de mens en tijd
voor een goed gesprek. Brengen rust, ontspanning en
waardering. Door iemand die vrijwillig bij je langskomt,
voel je weer dat je gezien wordt en er helemaal bij
hoort. Vrijwillige zorg, hulp en ondersteuning zijn
daarmee van onschatbare en onmisbare waarde naast
de beroepsmatige zorg en de mantelzorg van familie en
andere naasten.

Betrek ons eerder en beter
De maatschappelijke betekenis van die vrijwillige ondersteuning vraagt om het benoemen
en erkennen van de unieke positie die we innemen door de beroepszorg en de overheid.
Wij geven immers mede richting aan de zorg, nu en in de toekomst. Nu betrekken
overheid en beroepszorg ons veel te beperkt in het maken van beleid en afspraken in de
keten, terwijl we mensen in een kwetsbare situatie veel beter kunnen helpen of praktisch
ondersteunen als we vanaf het begin een duidelijke rol hebben. We kunnen veel winst
behalen als we bij aanvang van de ondersteuning gezamenlijk goed inschatten wat nodig
is en wat de inzet van een vrijwilliger hierin kan betekenen. Dat er voldoende middelen
nodig zijn voor het werven, trainen en begeleiden van vrijwilligers mag een open deur
lijken, maar vaak is dit nu nog niet het geval. Ook al is dit een relatief kleine investering in
dit maatschappelijke kapitaal.
Hoog tijd om vrijwilligerswerk als volwaardig partner te erkennen en te behandelen.
Dat kan heel simpel.
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Erken vrijwilligers als
essentiële aanvulling

Zie ons in zorg, hulp en ondersteuning niet als vervanging of
bezuiniging. Wij hebben een eigen toegevoegde waarde, aanvullend
op de beroepsmatige en familiaire ondersteuning. We dragen op een
unieke wijze bij aan de kwaliteit van leven van mensen en de sociale
cohesie in onze samenleving. Onderzoek van onder andere SCP,
Movisie en Erasmus Universiteit toont keer op keer aan dat aandacht
en gelijkwaardigheid zorgen voor het herstel van eigenwaarde
en zelfvertrouwen. Zet vrijwilligers in waar ze die waarde kunnen
hebben en niet als gratis/goedkope zorgverleners of extra handjes.

3

Erken dat vrijwilligers
scholing nodig hebben

Vrijwilligerswerk doe je niet zomaar, zeker niet als je vrijwilliger bent
voor mensen in een kwetsbare situatie. Het vergt de juiste houding,
kennis en vaardigheden en dus ook een gepaste werving, training
en begeleiding van vrijwilligers. Daarvoor is een goede organisatie
onmisbaar. Het vraagt een investering in de beroepsmatige
coördinatie van het vrijwilligerswerk. Maak budgetten vrij en zorg
ervoor dat vrijwilligersorganisaties deze inzet kunnen dragen.

Vrijwillige zorg, hulp en ondersteuning:
een onmisbaar kapitaal
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Zie vrijwilligers als
partner in zorg, hulp
en ondersteuning

Betrek ons in het maken van beleid, bij het maken van plannen
en het scheppen van de ideale voorwaarden voor de praktijk van
zorg, hulp en ondersteuning. Betrek ons vroeg in het proces, om
de verschillende vormen van ondersteuning aanvullend op elkaar
te laten aansluiten. VWS en VNG: investeer in het gesprek met de
gemeenten over passend vrijwilligerswerkbeleid.

4

Werk met ons samen aan
toekomstige solidariteit

Veel vrijwilligers zetten zich in via landelijke vrijwilligersorganisaties.
Deze infrastructuur is belangrijk om mensen laagdrempelig en goed
hun vrijwilligerswerk te kunnen laten doen. Goede vrijwilligers moet
je vinden, boeien en toerusten voor steeds langduriger en complexer
wordende hulpvragen, terwijl mensen juist steeds vaker kiezen voor
korter durend en meer flexibel vrijwilligerswerk. Daarmee staat het
vrijwilligerswerk onder spanning en geeft het een toenemende
druk op vrijwilligersorganisaties en de coördinatie van het werk. Dit
vraagt om een krachtenbundeling waarin vrijwilligersorganisaties,
beroepszorg en overheid samenwerken aan een maatschappelijk
(tegen)geluid waarin duidelijk de noodzaak doorklinkt van meer
structurele en constructieve vrijwillige solidariteit in het elkaar
helpen. In Nederland laten we elkaar niet in de kou staan!

Dit manifest wordt u aangeboden door:

Kom in actie!
We roepen minister Hugo de Jonge, de VNG,
de gemeenten en beroepszorg op om tot actie
over te gaan. De maatschappelijke bijdrage van
het vrijwilligerswerk bewijst zich volop. Nu is het
moment om het vrijwilligerswerk als volwaardig
partner in zorg, hulp en ondersteuning te (h)erkennen.
We kunnen er gezamenlijk voor zorgen dat mensen
in kwetsbare situaties daadwerkelijk de beste
ondersteuning krijgen. Wij staan er klaar voor.

stichting
zorg voor het leven

doen wat we geloven

